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KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-
föreningar och samlar nationellt 45 000 medlemmar 
genom 150 föreningar runt om i Sverige. Vi är en 
partipolitisk, feministisk och religiöst oberoende 
ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar 
möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla 
potential. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga 
Människor och har funnits i Sverige sedan 1884.

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en 
helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. 
Det betyder att vi tror att alla människor har behov av 
fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för 
att utvecklas och må bra.

KFUM Sverige har också ett stort internationellt 
engagemang. Vi är en del av världens största och 
äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA 
och YWCA som finns i 130 länder och engagerar över 
70 miljoner människor. KFUM Sverige driver ett flertal 
projekt med partners i andra länder för att på olika sätt 
stärka ungdomar.

Författare: Pernilla Stamm’ler Jaliff
Fotograf: Carl Bäckström
Design: Alpaca Branding
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KFUM har en enkel grundfilosofi – att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och 
tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Det gäller inte bara oss i Sverige utan unga människor globalt. 
Som det ser ut idag så har tyvärr inte alla ungdomar i världen tillgång ens till rent vatten, och än mindre makt att 
förändra sin egen vardag. Föräldrar runt om i världen har heller inte ekonomisk möjlighet att ge sina barn tillgång till 
föreningslivet, även om viljan finns. Det kan till exempel handla om tillgång till kollektivtrafik, terminsavgifter eller nya 
basketskor. Det kan också röra sig om att det inte är säkert för barn att röra sig fritt i konfliktdrabbade och osäkra 
områden. I vissa länder har tjejer och unga kvinnor inte heller rätt att delta i fritidsaktiviteter. När bristen på mat, 
jämställdhet och fred och säkerhet är bristfällig behöver alla krafter samlas för att skapa förändring, lokalt, nationellt 
och internationellt.

Projektet Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen har fått föreningsmedlemmar i hela Sverige att få upp 
ögonen för global hållbarhet och rättvisa. Som föreningsaktiv, om så inom idrott, kultur eller scouting, kan en liten 
insats göra stor skillnad. Det har visats under projektets gång med allt ifrån inkluderande basketträningar till hållbara 
inköp. Detta dokument visar hur KFUM Sveriges informationsinsatser och framtagna verktyg för medlemmar bidragit 
till uppfyllandet av de globala målen. 

KFUM är en del av den globala rörelsen YWCA-YMCA som samlar över 70 miljoner människor i 130 länder. Det ser 
vi som en kraft att räkna med i att skapa inkluderande samhällen, fred och rättvisa.

/ Nathalie Vukmanic, projektledare

FÖRORD
EN LITEN INSATS KAN GÖRA STOR SKILLNAD
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FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs år 2015 och är den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin antagit. Agendan finns till för att uppnå miljömässig och social hållbarhet till 
år 2030 och består av 17 globala mål och fyra övergripande mål: 

•	 avskaffa	extrem	fattigdom
•	 minska	ojämlikheter	och	orättvisor	i	världen
•	 främja	fred	och	rättvisa
•	 lösa	klimatkrisen	

Agenda 2030 säkerställer att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt som tar hänsyn till både människa 
och miljö. KFUM Sverige har sett ett behov av att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030 och de globala 
målen. Vid projektets start 2018 fanns unga inte representerade vare sig i planeringen eller i själva genomförandet av 
målen på lokal och global nivå. Det har KFUM genom projektet Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen 
förändrat genom att utbilda samt öka ungas egenmakt i arbetet med de globala målen, lokalt och internationellt. 
Projektet, Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen, drevs under åren 2018–2021 och finansierades av 
Svenska Missionsrådet, SMR, med medel ur Sidas informations- och kommunikationsanslag. Fokus har varit på fyra 
av de 17 globala målen:

•	 5	jämställdhet,	
•	 10	minskad	ojämlikhet
•	 16	fredliga	och	inkluderande	samhällen
•	 17	genomförande	och	globalt	partnerskap

1.0 BAKGRUND
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1.1 INFORMATIONSINSATSER

1.1.1 UTBILDNINGAR

1.1.2 FILMER

1.1.3 MÖTEN & KONFERENSER

1.1.4 VERKTYGSLÅDAN 2030

Under de fyra år som projektet pågått har en mängd olika informationsinsatser genomförts. Totalt har ca 28000 
personer nåtts av Din Agenda¹. Informationsinsatserna har sett lite olika ut men alla har haft fokus på att ge 
unga människor en röst, arena och verktyg för att påverka och förverkliga Agenda 2030. Indirekt har KFUM:s 
informationsinsatser nått ut till över 84000 personer²¹.

Från start till slut har projektet genomfört flertalet utbildningar, både digitalt och fysiskt. Utbildningarna har riktats 
till unga ledare i KFUM, lokalföreningar, individuella medlemmar och allmänheten. Insatserna har bland annat 
bestått av utbildningar av projektgruppen, workshops på lägergårdar, utbildning av ambassadörer, samarbete med 
Ljungskiles folkhögskola samt lokala träffar och seminarier. 

Under projektets gång har även filmer tagits fram, såsom intervjuer med representanter från partnerländer och 
scouternas demokratijamboree som livesändes via Youtube.

KFUM har anordnat och medverkat vid en rad seminarier och konferenser såsom Riksombudsmötet (ROM), YMCA 
175 i London och K-forum, men även andra externa arenor såsom MR-dagarna, Scouternas demokratijamboree 
samt i samarbeten med Sensus.

Verktygslådan 2030 består av samlat material från projektåren samt insamlande av texter och metoder från 
projektgruppen och tidigare ambassadörer. Arbetet med Verktygslådan 2030 har resulterat i att KFUM har ett 
lättillgängligt och inspirerande material om globala målen och KFUM:s internationella partnersamarbeten som går 
att sprida lokalt, regionalt och nationellt. Att materialet dessutom både finns i tryckt format och digital som en 
hemsida möjliggör för fler att ta del av innehållet, även för unga och föreningar utanför KFUM-rörelsen.

¹Deltagarlistor och antal visningar från resultatmatriserna 2018, 2019, 2020 och 2021
²Uträknat genom premissen att 1 nådd person hör av sig till 3.
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”Jag har blivit starkare i att föra fram mina åsikter. Nu är 
jag bättre på att säga till en kille vad jag tycker.”

deltagare vid utbildning

Jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, 
är en förutsättning för fred och hållbarhet. Det handlar 
om att inflytande, makt och resurser fördelas rättvist. 
Inskränkande av kvinnors rättigheter, våld och skadliga 
sedvänjor skadar inte bara individen utan hela samhället. 
Därför är det nödvändigt med jämställdhet mellan 
kvinnor och män för att människan och samhället ska 
kunna utvecklas till sin fulla potential.

KFUM har lagt särskilt fokus på mål nr 5, jämställdhet. 
Vikten av att pojkar och flickor behandlas lika är 
grundläggande för KFUM:s verksamheter.  Under 
projektet har flertalet insatser genomförts för att lyfta 
jämställdhet, både vid nationella utbildningar och vid 
lokala aktiviteter. Din Agenda har bidragit till att fler unga 
tjejer i föreningen fått en känsla av att kunna vara med 
och påverka, och av värdet av att göra det på det sätt 
man själv väljer. 

Under projektet anordnades bland annat ett Kick-off event i Stockholm som innehöll panelsamtal, självförsvar och 
workshop. Under eventet pratades det om kvinnligt ledarskap och att fler styrelser inom KFUM-rörelsen idag har 
hög representation av unga kvinnor.

Vidare har flera lokalföreningar engagerat sig i att koppla daglig verksamhet till hållbarhet och jämställdhet. TiP 
Generations genomförde till exempel ett parkourläger för att stärka unga tjejer och prata jämställdhet.

2.0 KONKRETA EXEMPEL

2.1 MÅL NR 5 - JÄMSTÄLLDHET

JÄMST
ÄLLDH

ET

”Vi har ordnat tjejkvällar för olika åldrar och pratat om 
Agenda 2030. Och när vi spelat basket passar vi på att 
prata om jämställdhet och Mål 5. Vår förening är bra på 

att blanda tjejer och killar.”

verksamhetschef på lägergård
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 Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning 
av resurser, såväl socialt som ekonomiskt. Globala 
målens ledord är ”Leave No One Behind” och mål 10 
belyser vikten ett samhälle där ingen lämnas utanför.

Ett jämlikt samhälle bygger på allas lika rättigheter och 
möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, 
religion, funktionsvariation och ålder. Även om många 
länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med 
minskad fattigdom, så har klyftorna ökat både inom och 
mellan länder. Jämlikhet är nödvändigt för att motverka 
konflikter och främja alla människors möjlighet, unga 
som gamla, kvinnor som män, att delta i och påverka 
samhällsutvecklingen.

I KFUM:s verksamheter är alla välkomna och aktiviteterna 
i föreningen ämnar tillgodose behovet hos olika ungdomar 
i olika delar av samhället. Att inte diskriminera, engagera 
samt påverka för ett mer jämlikt samhälle är en del av 
KFUM:s värdegrund.

Under projektet Din Agenda har mål nr 10 legat i fokus för flertalet aktiviteter. Bland annat genom utbildningar för att 
skapa ökad kunskap om Agenda 2030 och de globala målen, samt inkludera alla unga i uppfyllandet av målen. Under 
projektåren har KFUM även valt att belysa flera exempel hur medlemsföreningar på olika sätt arbetar med jämlikhet 
på lokal nivå. Dessa exempel har blivit en inspiration för flera lokala föreningar i landet att fortsätta sitt redan aktiva 
arbete för minskad ojämlikhet.

I KFUM Göteborg har det satsats på olika sociala projekt. Bland annat samtalsgrupperna Ung & 
Modig som handlar om mänskliga rättigheter, Tillsammansklubben för ungdomar med intellektuella 
funktionsvariationer och Aktivitet för alla som vänder till unga som är nya i Sverige. Projekten har lett till 
modiga ungdomar som klarar av att välja bort kriminalitet, ta avstånd från hot och våld och göra sina egna 
val oavsett grupptryck eller liknande. Det har även bidragit till att bygga kontaktnät över sociala gränser 
som ungdomar har nytta av hela livet, både i samhället och i arbetslivet.
 
Det är inte bara en plats där vi pratar om mänskliga rättigheter, utan en plats där vi praktiserar det genom 

mänskliga möten och nya kompisar.” 

Boel Kylefjord, projektledare KFUM Göteborg.

2.2 MÅL NR 10 MINSKAD OJÄMLIKHET

KFUM GÖTEBORG
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I KFUM Kometerna, Sundsvall, ägnar man sig åt bland annat simskola och simträning. Föreningen riktar 
sig till idrottande barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsvariationer.

Kometerna har ett oerhört stort spann inom sina grupper – allt från riktiga nybörjare till elit. De arrangerar 
årligen återkommande medlemsträffar, fysträning utomhus och föreläsningar om kost och hälsa. 
Föreningen deltar även i mängd olika aktiviteter såsom Städa Sveriges strandens dag, går Vuxna på stan 
och Prideparaden.

”Vi förhåller oss till alla människors lika värde. Alla kan utvecklas om de bara ges möjligheten utifrån sina 
egna förutsättningar. I vår simskola och simträning tränar de med olika funktionsvarianter tillsammans 
med de utan funktionsvarianter i samma grupper. Det ger ringar på vattnet och visar att alla kan lära sig 
även om det för vissa personer tar lite längre tid och behövs lite annan typ av stöd och hjälp.

Egentligen vill jag påstå att vi skall jobba omvänt med inkludering. Det är inte personerna med 
funktionsvariationer som är problemet – det är vi andra som bör förändra vårt tyckande och tänkande. 
Alla måste sluta tänka ”vi och dem”. Om alla inser att vi alla bara är människor så skulle världen vara 
mycket enklare att leva i”

Kickan Brandström, kassör i KFUM Kometerna, Sundsvall

Karin Selander, ordförande i KFUM Kristianstads basketförening, berättar:

”Vi hade aldrig planerat att arbeta med inkludering, utan det började bara med att vi tog emot de ungdomar 
som kom till oss.

År 2014 hade vi väldigt få medlemmar och saknade coacher och tränare. Vi var nära att lägga ner 
föreningen. I samma veva fick jag mejl från en man som flytt från Syrien som ville starta upp träningarna 
och vara ledare. Det ledde till att flera tidigare spelare kom tillbaka och även nya grupper unga som vi inte 
jobbat med tidigare. Sedan ett och ett halvt år har vi en heltidsanställd coach, även han från Syrien. Detta 
har medfört att vi fått fler medlemmar och att fler coacher kunnat rekryteras.

Basket är stort i hela världen, så när ungdomar från Syrien kom till Sverige sökte de upp basketen och 
hittade till oss. I och med att så många av våra deltagare var nya i Sverige fick vi ta ett helhetsgrepp – vi 
bistod inte bara med en träningslokal, utan hjälpte till med allt från att hitta bostad och en cykel, träna 
svenska, till att senare få ett jobb. Föreningen har blivit ett viktigt nätverk för de som deltar, genom 
basketen skapade deltagarna kontakter som bidrog till någonting större.”

KFUM KOMETERNA, SUNDSVALL

KFUM KRISTIANSTAD
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2.3 MÅL NR 16 FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Fred och frihet är både ett mål och ett medel för hållbar 
utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa 
institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri 
från konflikter, korruption och våld.

Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar 
också grunden för ett lands ekonomiska, miljömässiga 
och sociala utveckling. De samhällen som är drabbade 
av krig och långvariga konflikter är de länder som har 
svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka 
demokrati och mänskliga rättigheter är nyckeln till 
fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Din Agenda har genomfört flertalet aktiviteter för att 
lyfta	mål	16,	fredliga	och	inkluderande	samhällen.	Dels	
har en rad filmer tagits fram, utbildningar samt träffar 
under MR-dagarna och Scouternas Demokratijamboree.

Den	26	november	2021	samarbetade	KFUM	med	Scouterna	för	att	 lyfta	ungas	roll	som	fredsfrämjande	aktörer.	
Youtubefilmen Nobels fredspris 2021 till KFUM och Scouterna visar hur dessa två organistioner bidrar till långvariga 
engagemang för ungas fritid och hälsa, och dess effektiva arbete med att få beslutsfattare att involvera unga i 
demokrati och fredsarbete.

Arbetet inför och under seminariet resulterade i ett närmare samarbete med Scouterna, samt ett internationellt 
förslag till World YMCA om att nominera rörelsen till Nobels fredpris. I filmen informeras om Agenda 2030 och FN:s 
resolution 2250³ som kopplat samman unga personer med fred.

Utveckling och fred börjar någonstans hos individen; att vara trygg, stolt och ha egen kraft att påverka sin egen 
grupp. KFUM Sverige jobbar brett med samarbeten mellan föreningar men också lokalt i mindre lag. Agenda 2030 
består av flera större mål men startar många gånger hos individen.

KFUM arbetar i allra högsta grad med möten mellan människor, om så inom sport, kultur eller skogsturer. Detta är 
ett fredsbevarande arbete som förebygger konflikter och kriminalitet. KFUM-rörelsen bidrar till att ungdomar får 
ett sammanhang och en meningsfull fritid. Föreningen är även en mötesplats mellan spelare, tränare, ledare och 
styrelser som skapar ömsesidig förståelse mellan generationer.

De globala målen handlar om människans framtid, om dessa ska kunna nås fram till år 2030 behöver ungdomar 
inkluderas samt inta en aktiv roll. 

³FN:s resolution 2250
För fem år sedan antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen erkänner att ”unga människor 
spelar en viktig och positiv roll i upprätthållandet och främjandet av internationell fred och säkerhet”. Resolutionen består av fem grundpelare: 
deltagande (Participation), skydd (Protection), förebyggande (Prevention), partnerskap (Partnership) samt frigörelse och återintegrering 
(Disengagement and Reintegration). 
Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att ge unga en större röst i beslutsfattandet på lokal, nationell, regional och internationell nivå och 
att inrätta mekanismer som gör det möjligt 

”Ungdomsrörelsen sitter på enormt mycket kunskap, 
erfarenhet och potential att bidra till förändring” 

Nathalie, projektledare
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2.4 MÅL NR 17 GENOMFÖRANDE OCH 
GLOBALT PARTNERSKAP 

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin 
tidigare och de globala målen kan enbart uppnås genom 
globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av 
målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och 
mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa 
att inget land eller någon grupp lämnas utanför i 
utvecklingen.

Internationellt samarbete behövs för att säkerställa 
nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel och stöd 
vid humanitära kriser. Mål 17 är en verktygslåda för hur 
de globala målen ska kunna bli verklighet.

Din Agenda har lagt stort fokus på samarbeten mellan 
medlemmar, föreningar och internationella partners. 
Detta har skett genom en rad utbildningar och träffar. 
Bland annat har det resulterat i att föreningar diskuterat 
hur de kan arbeta vidare för att bidra till Agenda 2030. 
Ett exempel är KFUM i Umeå som tagit fram en ny 
miljöpolicy samt skapat ett dokument för hur nya ledare 
ska introduceras, som utgår från de globala målen. 

Under projektets andra år firades att den globala organisationen YMCA-YWCA fyllde 175 år (YMCA175). Din Agenda 
bidrog till ett stärkt samarbete med internationella partners från Togo, Madagaskar, Palestina, Belarus, Sydafrika 
och Ukraina. Eventet ägde rum i London och samtliga i arbetsgruppen presenterade sin lokala verksamhet och 
kopplade ihop denna med relevanta mål från Agenda 2030. Under YMCA175 blev det tydligt hur samarbetet mellan 
utvecklingssamarbeten och projektet Din Agenda i Sverige hör ihop.

Riksombudsmötet (ROM) i Ystad var ytterligare ett event som knöt ihop säcken för globalt partnerskap. Under mötet 
deltog YMCA Madagaskar som än idag har ett samarbete med KFUM:s lokala parkourförening i Ystad.

År 2021, projektets sista år, genomfördes även en mycket uppskattad digital filmutbildning ”This is how youth create 
change”. Utbildningen bestod av tre utbildningstillfällen där unga deltagare skapade egna filmer för användning i 
sociala medier och för att berätta ungas röster. Deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter med unga i KFUM:s 
partnerländer. De som deltog i utbildningarna har fått ett större internationellt nätverk, samt själva uttryckt sig ha 
blivit stärkta i möjligheten att göra sina röster hörda. 

”Jag har lärt mig mer om hur min förening kan ses i en 
större kontext, till exempel hur det vi gör bidrar till en 
global förändring. Att förebyggande arbete är minst lika 
viktigt som att till exempel stoppa klimatförändringar 

som redan pågår”

Deltagare i projektgruppen
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3. STATISTIK 
Projektet Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen har fått ungdomar både i Sverige och internationellt 
att få upp ögonen för hållbarhet och rättvisa. Via workshops, film och utbildningar har över 200 ungdomar deltagit 
ifrån KFUM:s partnerländer och över 28 000 personer i Sverige. Därutöver har över 84 000 personer indirekt nåtts 
på olika sätt av projektets aktiviteter.

KFUM:s utvärderingar visar att deltagarna i projektet även har förändrat sitt beteende efter att ha medverkat i någon 
aktivitet. Det är alltifrån att handla mer hållbart vid inköp till föreningen till att involvera fler unga tjejer eller unga med 
olika funktionsvariationer i dagliga fritidsaktiviteter.
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Utbildningarna som genomförts under projektåren har gett god respons. Under sommaren 2020 genomfördes sex 
olika utbildningstillfällen där ledare på KFUM:s lägergårdar medverkade. Skalan som deltagarna hade att välja 
mellan var 1-7, där 1 var minst och 7 max.

De globala målen ska uppfyllas till år 2030. För att detta ska bli verklighet behöver alla krafter samlas för att bidra 
till en hållbar utveckling på sikt. Unga spelar en betydande roll i detta, det är barn och unga som ärver den värld som 
vi skapar. Det är betydande att ungas röst hörs och inkluderas i arbetet för fred, bekämpning av fattigdom, minskade 
klyftor och ett välmående klimat. KFUM:s föreningar kan bidra på flera sätt till detta. Det kan till exempel handla om 
hållbara inköp till kafeterian, det vill säga varor som respekterar människa och miljö där varan produceras. Det kan 
också handla om att göra en insats för att få fler medlemmar. Genom att skapa en meningsfull fritid för ungdomar 
kan vi komma långt i uppfyllandet av Agenda 2030. 

Här är några exempel på hur din förening kan bidra:

 Lyfta jämlikhetsfrågor och säkerställa så att alla som kommer till träningen känner sig välkomna
 Räkna talartid mellan killar och tjejer under möten
 Fundera över hur ni kan göra fikapausen mer klimatvänlig
 Gemensamt lära er mer om de globala målen och diskutera hur ni kan påverka världen och ert närområde till en bättre plats!

4. SÅ KAN DU ENGAGERA DIN FÖRENING
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Verktygslådan är en inspirationsbok av och för unga ledare som finns tillgänglig i tryck och på vår hemsida. Den kan 
användas för att hämta inspiration om enkla saker som du och din förening kan göra för att vara med och bidra till att 
uppnå de globala målen. Verktygslådan samlar allt ifrån kunskap om vad de globala målen är, till tips på aktiviteter 
och olika övningar och lekar som ni kan göra.

Materialet har tagits fram av unga ledare i KFUM som mellan åren 2018 och 2020 utbildats i frågor som rör de 
globala målen, de har också fått testa olika metoder och aktiviteter i sina föreningar. 

4.1 VERKTYGSLÅDAN 2030

1  Arrangera en utbildning där du informerar om de globala målen och diskuterar vad ni gemensamt kan göra för att bidra!
2  Gör en av övningarna eller lekarna som uppvärmning eller paus under en träning eller aktivitet!
3  Diskutera i ledargruppen! Använd materialet som grund för diskussion och utveckling. Sätt dig ner med de andra 
ledarna i din förening och prata om hur kan ni göra för att fler barn och unga ska känna sig inkluderade i er verksamhet.

På vilket sätt agerar du annorlunda nu än innan projektet?

På vilket sätt kommer du fortsätta engagera dig för de globala målen framöver?

Gör du något nu som du inte gjorde innan utbildningen genom det du lärt dig där?

RÖSTER FRÅN DELTAGARE:

”Jag tänker mer på hur det jag gör i vardagen kan kopplas 
till de globala målen, eller påverka globalt. Till exempel 
vad jag äter/ köper, påverkar inte bara miljön även de 
som producerat maten/varan, deras hälsa, rättigheter, 

och möjligheter”. 

Deltagare i projektgruppen inom Din Agenda

”Jag äter mer vegetariskt, pratar om jämlikhetsfrågor 
och jämställdhet i min förening och engagerar mig mer” 

Deltagare i projektgruppen inom Din Agenda

”Jag vill se till att styrelsen i min förening får in de 
globala målen i vår vision och verksamhetsplan. Jag vill 
också fortsätta jobba med aktiviteter och övningar på 
våra sommarläger, terminsaktiviteter som handlar om de 

globala målen”.

Deltagare i utbildningen inom projektet Din Agenda (ambassadör)
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